
ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA  

DA MATERNIDADE DR. ALFREDO DA COSTA 

Período de abertura da capela católica: 
Segunda a sexta-feira: 9h -18h 
Domingo e dias santos: 9h -16h30 
Sábados e feriados: 9h -16h30 
 
Nota: durante a pandemia, dentro da capela, é obrigatório  
desinfetar as mãos, usar máscara e guardar distanciamento físico 
de segurança. 
 
Acolhimento na capela católica: 
Sempre que necessário, combinar com o capelão  
 

Horário de atos de culto católicos: 
Santa Missa: Todas as quintas feiras - 13h30 
 
Apoio aos doentes/ família sempre que solicitado 
 
Nota: As testemunhas de Jeová estão integradas na UAER e os  
assistentes espirituais e religiosos prestam a respetiva assistência  
mediante os pedidos dos doentes ou dos seus familiares. 

Maternidade Dr. Alfredo da Costa 
Rua Viriato, 1                          
1050-170 Lisboa  
Email: antonio.pedro.monteiro@chlc.min-saude.pt  
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A Unidade de Assistência Espiritual e Religiosa do CHULC procura 
corresponder às necessidades espirituais e religiosas de todos os 
doentes.  
 
Além da equipa de enfermagem, também o assistente espiritual e 
religioso, presta toda a ajuda necessária com vista à resposta  
e encaminhamento de qualquer solicitação neste âmbito. 
 
O hospital dispõe de uma capela católica, aberta durante o dia,  
não só como lugar de culto, mas também como espaço de  
recolhimento, de silêncio e de oração e que se encontra acessível 
a qualquer pessoa. Em alguns internamentos existem outros  
espaços de recolhimento. 
 

O assistente espiritual e religioso ou os seus auxiliares visitam  
regularmente todas as unidades de internamento do hospital,  
procurando dar o necessário apoio aos doentes, famílias e  
profissionais. 
 
O hospital dispõe dos contactos de todas as igrejas e religiões  
legalmente reconhecidas e encaminhará, através da equipa de  

 APOIO ESPIRITUAL AO DOENTE 

 

The hospital Spiritual and Religious Care Unit seeks to attend the 
spiritual and religious needs of all patients. 
In addition to the nursing team, the spiritual and religious care  
officer provides all the necessary help in order to answer and  
forward any request. 
 

The hospital has a catholic chapel, open during the day, not only  
as a worship place but also as a place for reflection, silence and  
prayer, and it is accessible to everyone. In some wards there are 
other spaces for reflection and meditation. 
 

The religious and spiritual assistant or his aides regularly visit  
all hospital services, seeking to provide the necessary support  
to patients, families and health professionals. 
 

The hospital has contacts of pastors and religious leaders of other 
churches and will forward in that direction any requests of patients 
or relatives, through the ward nursing team or the religious and  
spiritual assistant. 

SPIRITUAL SUPPORT TO THE PATIENT 

 

INFORMATION TO USERS, CAREGIVERS,              

PROFESSIONAL AND VOLUNTARY STAFF 


